
Beste ouders, 
 
met deze brief willen wij jullie graag wat meer uitleg geven over het komende chirojaar. 
Chiro is er elke zondag van 2 tot 6 uur voor de ribbels, speelclub en de rakwi’s en van 2 tot 7 
uur voor de tito’s, keti’s en aspiranten. Van december tot februari hebben de ribbels, 
speelclub en de rakwi’s chiro van 2 tot 5uur. Tijdens de kerstvakantie en paasvakantie is er 
geen chiro.  
 
Aan het begin van de maand krijgt elk lid de Enthousiast, een klein boekje waarin staat wat 
elke afdeling die maand gaat doen. Hierin vindt u de namen en gegevens van de leiding.  
 
Het lidgeld bedraagt 35 euro en mag gestort worden op volgend rekeningnummer: BE32 7775 
9740 5902 met referentie: naam van het lid en afdeling. Wegens zaken omtrent de 
chiroverzekering van uw kind vragen we dit zo spoedig mogelijk te storten.  
 
Vanaf de Speelclub is het verplicht om een uniform van de chiro te dragen. Het bestaat uit een 
chirobroek of rok en een chiro T-shirt, kan verkregen worden bij de chirowinkel Banier in 
Antwerpen of op de chiro tweedehands (let wel op, wij hebben niet alle maten van t-shirten of 
broeken).  
 
Bij de ribbels, speelclub en rakwi’s moet elk lid een rugzakje meenemen met daarin een koek 
en een drankje voor tijdens het vieruurtje. Vanaf de tito’s neemt men 3 euro mee en eet men 
ook ’s avonds op de chiro. Tijdens het chirojaar zijn er twee weekends. Eén in het najaar en 
één in het voorjaar. Het eerste weekend is voor elke afdeling apart, uitgezonderd voor de 
ribbels en de speelclub, want die gaan gezamenlijk. Dit weekend vindt plaats van 24 tot 26 
november. De rakwi’s en tito’s gaan ook hetzelfde weekend weg maar wel naar een andere 
plaats. Bij de weekends van de oudere groepen zal de leiding nog laten weten wanneer ze 
gaan. Het laatste weekend is een groepsweekend met de hele chiro. Dit vindt plaats van 23 tot 
25 februari. Het chirojaar eindigt zoals gewoonlijk met het kamp en dat zal dit jaar 
plaatsvinden van 9 tot 19 juli 2017. Het oudleidingskamp van de jongenschiro is van 20 tot 22 
juli 2017.  
 
Als u nog vragen heeft kan u altijd terecht bij de leiding. Als het echt dringend is kan u bellen 
of een mail sturen. U kan ook terecht bij de groepsleiding Amber Struik en Sebastian Janssens 
(Bassie) of onze volwassenen begeleiding Els Boeynaems.  
 
Wij communiceren ook regelmatig via de facebook goep “Chiro Jap Borsbeek”. Indien u geen 
Facebook hebt graag een mail sturen naar Chirojap@gmail.com. Of aan iemand van de 
leiding laten weten. U kan voor info ook steeds terecht op onze site “Chiro Jap.be”.  
 
Vriendelijke groeten  
 
De Leiding 
	 	



Kalender 
  
September:  
10 september: startdag  
 
Oktober:  
1 oktober: vriendjes dag 
  
8 oktober: dia avond Vandaag worden alle foto’s van het kamp geprojecteerd op 
het pleintje. De ouders zijn welkom vanaf 17uur. Er staat ook een leuk 
caravannetje waar je iets lekker kunt drinken. De chiro duurt van 14u tot 18u/ 
(voor de jongste) 19uur (voor de oudste).  
 
November:  
11 tot 12 november: wafelenbak 
  
24 tot 26 november: weekend ribbels, speelclub, rakwi en tito’s  
 
December:  
Start winteruur jongste afdelingen (van 14 tot 17uur)  
 
Februari:  
23 tot 25 februari: groepsweekend  
 
Maart:  
10 maart: tentenfeesten (kipke aan t ’spit ) Je kan s ’middags komen eten of s 
’avonds .  
 
Juli:  
9 tot 19 juli: kamp  
20 tot 22 juli oudleidingskamp jongenschiro 
	


